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Sveika(-as), 

Šaunu, kad nusprendei atsiversti šią nuotykių, iššūkių ir istorijų kupiną knygelę. 
Versdamas puslapius, susipažinsi su penkiomis supermoterimis – 

kovotojomis, kurios reikšmingai prisidėjo prie kovos 
už laisvą ir nepriklausomą Lietuvos valstybę. 
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Užduotis: Kambaryje knygnešė Karolina paslėpė keletą knygų. 
 Padėk jas visas surasti ir nuspalvink. 

Daugiau kaip prieš 150 metų Lietuvoje šeimininkavo okupan tai – 
carinės Rusijos valdžia, kuri uždraudė rašytinę lietuvių kalbą, 

jos mokymą. Šis draudimas truko net 40 metų! 
Moterys knygnešės sunkiomis sąlygomis – 

naktimis, lietingu oru ar siaučiant pūgai, 
purvynais ar užpustytais keliais – 

nešdavo ir dalindavo knygas 
jų norintiems. Už tai 

grėsdavo didelės 
bausmės, 

knygne šės 
stip riai 

rizikuodavo, 
tad viskas 

vykdavo labai 
slaptai. 

Vardas: Karolina
Supergalios: apsukri ir gudri



Užduotis: 
Padėk Gabrielei išnarplioti tvarsčius 
ir surasti kelią iki vaistų, pleistro   
ir augintinės Pikos.

Per praėjusius 200 metų Lietuvai ne kartą teko kovoti už savo 
nepriklausomybę ir laisvę sukilimuose, mūšiuose ir kovose, 

kur daug žmonių žūdavo, daug būdavo sunkiai 
sužalojami. Slaugės, seniau vadintos 

gailestingosiomis seserimis, 
slaugydavo, globodavo 

sužeistuosius, 
padėdavo 

jiems 
greičiau 

sustiprėti.  

Vardas: Gabrielė
Supergalios: kruopšti ir rūpestinga



Užduotis: 
Pabandyk iššifruoti slaptą žinutę 
naudodamasi(-s) pateikta 
Morzės abėcėle. 

Partizaninio karo metu siekiant užtikrinti sklandų bendradarbiavimą
tarp skirtingų kovotojų būrių, buvo labai svarbu užtikrinti 

nuoseklų ir darnų bendravimą. Ryšininkės buvo 
atsakingos už svarbiausių dokumentų ir 

informacijos perdavimą. 
Dažnai žinutės buvo 

užkoduojamos, 
įslaptinamos. 

Ryšininkės 
turėjo mokėti 
jas iškoduoti. 

Vardas: Rožė
Supergalios: pastabi ir kruopšti



Užduotis: 
Susipažink su tikrais kovotojų 
slapyvardžiais ir sugalvok 
bei įrašyk savo. 

Partizanės – supermoterys, kurios paimdavo ginklą į rankas 
ir kovodavo su priešais. Ši kova kėlė daug rizikos ne tik 

pačiai partizanei, bet ir jos artimiesiems, 
todėl joms teko slėpti savo tapatybę 

slapyvardžiais. Juos sugalvoti 
padėdavo aplink esanti 

gamta, gyvūnija, 
garsai, 

pasakos...

Vardas: Monika (slapyvardis Audra) 
Supergalios: stipri ir drąsi



Užduotis: 
Atrask lobį, užkoduotą 
raidžių žemėlapyje. 
Sek rodyklėmis 
nuo raudono taško 
pagal nurodytas kryptis. 
Viena eilutė rodyklių – 
viena raidė. 
Surinkęs raides 
gausi žodį. 

Koks jis?

Gelbėtojos buvo tos, kurios kovų metu saugodavo, 
globodavo ir gelbėdavo ne tik kitų gyvybes, 

bet ir įvairiausius daiktus – knygas, 
dokumentus, paveikslus. 

Negandoms praėjus, 
tie daiktai tapo 

tikru lobiu, 
kuris įamžino 

svarbius 
istorinius 

įvykius 
bei 

istorijas 
ateities 

kartoms.  

Vardas: Ona
Supergalios: išmintinga ir supratinga



O kas Tau šiandien yra supermoteris, superherojė? 
Galbūt – Tavo mama, mokytoja, o gal skaitytos pasakos veikėja? 
Nupiešk ją! 
Pasvarstyk ir užrašyk, 
kokios yra jos supergalios.

Vardas (slapyvardis):

Supergalios:




